
 
 
 

 

Termo de Referência 

 
Objeto: Aquisição de Materiais Médico Hospitalares 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

50 PCT Compressa cirúrgica estéril 25cmx28cm pré encolhido do tipo campo 
operatório: 4camadas pré- lavadas com 
fio radiopaco, 100% algodão, alta absorção, pacote com 5 
compressas, isento de impurezas, devidamente 
costurada sem pontos desfiados, estéril, conter lote, fabricação e 
validade. 

120 PCT Eletrodo Descartável Adulto 43x45mm Oval – Pacote com 50 
unidades: composto por um sensor em 
Ag/AgCl que reduz o ruído por impacto e que assegura perfeita 
condutibilidade e alta performance; Dorso 
em espuma, auto aderente, formato oval. A espuma proporciona 
impermeabilidade aos líquidos, indicada 
para exposição ao Raio X; O pino do eletrodo é em aço inoxidável que 
permite o contato do eletrodo com o 
cabo do eletrocardiógrafo. Plug modelo tipo banana. INDICAÇÃO DE 
USO: Indicado para avaliações, 
procedimentos e monitoramento da função cardíaca no registro do 
ECG. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Condutor a base de hidrogel, sensor AG/AGCL; Pino- Aço Inox; Dorso 
em Espuma Polipropileno. FORMA DE 
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM: Embalado em envelope constituído por 
uma estrutura de papel 
alumíniopolietileno fechado por termosselagem. 

4000 UNID EQUIPO MACROGOTAS Conector luer slip 
Características: 
Equipo Macrogotas com injetor lateral e filtro – Equipo de infusão 
gravitacional estéril e de uso único; 
Somente para infusão por gravidade; Esterilizado por Óxido de 
Etileno; Atóxico e apirogênico; Ponta 
perfurocortante com entrada de ar e filtro hidrofóbico; Câmara 
gotejadora flexível; Macrogotas (20 gotas); 
Filtro de partículas; Injetor lateral – Y auto-cicatrizante; Tubo flexível 
de 150cm; Regulador de fluxo; 
Conector luer slip. 

 

Prazo de entrega: 05 dias. 

 
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em 30(trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da Nota Fiscal, devidamente vistada pelo órgão 

requisitante, comprovando a entrega do item ao Município de Cabreúva. 

 
Resumo justificativa: Alta demanda pacientes COVID-19. 

Destinação dos bens: Material necessário para o combate ao coronavírus, devido 

a pandemia do COVID-19. 


